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NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

nimbang: a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan
Perlindungan masyarakat, serta
pengawasan dan pengendalian terhadap
usaha jasa konstruksi dalam Kabupaten
Ogan Komering Ulu, maka pertu diatur
mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut
huruf a di atas. perlu ditetapkan dengan



Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) ;

5.. Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak
pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3854) ;

6. Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048 ) ;

7. Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048) ;

8. Undang - Undang R~puhlik Indonesia Nomor
37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU
Selatan dan Kabupaten Ogan IIir (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4347) ;

Peraturan Daerah Kabupaten
Komering Ulu ;

1. Undang - Undang Republik Indones'
Nomor 28 Tahun 1959 tenta
Pembentukan Daerah Tingkat II d
Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar:"
Negara Republik Indonesia Tahun 195"
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang
- undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa
konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3833) ;

4. Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan NepotisrJ!8
(Lembaran Negara Republik Indones18

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan



9. Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang undangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, lambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389 ) ;

10. Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) ;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang - Undang Nomer 8 Tahun1981
tentang Kitab Undang - undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258) ;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomer 25 Tahun 2000 tentang kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (LembaranNegara
Repubtik Indonesia Tahun 2000 Nomor54,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Ineone-sia Nomor 3952) ;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomer 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3955) ;

14. Peraturan Pemerintah Republik
Nomor 29 Tahun 2000
Penyelenggaraan Jasa
(Lembaran Negara Tahun 2000
Tambahan Lembaran
Nomor 3956);

15. Peraturan Pemerintah Repubtik Indonesia
Nomor 30 Tahun' 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3957) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri
sipil di tingkungan Pemerintah Daerah ;

17. Keputusan Menteri Pemukiman dan
Prasarana Wilayah Nomor
369/KPTS/M/2001 tentang. Pedoman
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstru.l<si
Nasional;

Indonesia
tentang

Konstruksi
Nomor 64,

Negara



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

2. Pemerinta:l Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 09an
Komering Ulu ;

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu ;

4. Badan adalah sekumpulan orang dan I atau modal yap~~
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha mau
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas.

rseroan komenditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
pe ra atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Neg: kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
fi~~mpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
pe"tik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
pOI , b d I'tetap dan bentuk a an alnnya ;

5 Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan
. jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang

didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Kabupaten Ogan
Komering Ulu untuk memperoleh keuntungan dan atau laba ;

6. Pengusaha adalah setiap perorangan atau persekutuan atau
badan yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan ;

7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan
apapun da/am bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh
setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan
atau laba ;

8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK
adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dan atau pejabat
yang ditunjuk ;

9. Badan Usaha adalah Badan Usaha dibidang Jasa Konstruksi.

10.Lembaga ada!ah organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Undang ~ undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
~onstrukSI yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan
Jasakonstruksi nasiona/;

11.Akreditasi adalah Suatu proses penilaian yang di/aksanakan
oleh lembaga;



12. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konstruksi perencan
peke~aan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan peke·a

konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan peke~:a
konstruksi ;

13. Peke~aan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagi
rangkaian kegiatan perencanaan dan I at~u pelaksanaan
beserta pengawasan yang mencakup pekerJaan arsitekturat
sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing
masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan sua
bangunan atau bentuk fisik lain.

14. Kualifikasi adalah bagian kegiatan regristrasi unt
menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi
menurut tingkat I kedalaman kompetensi dan kemampuan
usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian
kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut
tingkat I kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan
keahlian.

15.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mendapatkan I mengumpulkan dan mengolah data atau
keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pembinaan
kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

16. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan
yang meliputi nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat
kantor perusahaan, nama pemilik I penanggungjawab, NPWP
bidang usaha, sub bidang usaha.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

k5Uddan tujuan pengaturan perizinan adalah sebagai berikut :

menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa
konstruksi.
menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat.

adanya kepastian kehandalan perusahaan.

d. meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan
keselamatan umum.

menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya
dalam pembangunan prasarana dan sarana fisiko

BAS III
USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal3

Usahajasa konstruksi mencakup jenis usaha konstruksi bentuk
usahakonstruksi dan bidang usaha konstruksi. '

t>asal4

Jenis usaha k t k· .Usaha ons ru Sl sebaga~mana dimaksud Pasal 3 meliputi
dan ~erencanaan konstruksl usaha, pelaksanaan konstruksi

usa a pengawasah konstruKsi. - --



Bentuk usaha konstruksi sebagaimana dim~ksud Pasal 3 da
berbentuk orang perorangan atau Badan Usaha.

Bidang Usaha Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal
mencakup pekerjaan arsitektural, pekerjaan sipil, mekani
dektrikal dan tata lingkungan .

Perincian masing - masing bidang usaha sebagaimana dimaks
Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peratu
Perundang - undangan yang berlaku.

BAS IV
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal8
(1) Setiap Perusahaan Jasa Konstruksi yang menyelenggarakan

usaha dalam Kabupaten harus memiliki IUJK dari Bupati ;

(2) IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dan
kualifikasi sebagai berikut :

a Jasa Konsultansi (Perencanaan dan Pengawasan) terdin
dan:

perusahaan Menengah
2.

perusahaan Besar3.

P I· ksanaan Konstruksi terdiri dari :
Jasa e a

b. Usaha Kecil! Koperasi Kecil
1.

Perusahaan ! Koperasi Menengah2.
3. Perusahaan Besar

Kiasifikasi IUJK sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan
) sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

) B gi Usaha asing yang menyelenggarakan jasa konstruksi
di:esuaikan dengan tanda registrasi ~adan ~saha yan~
dikeluarkan oleh lembaga dengan biaya dlkatagonkan sebagal
Perusahaan Besar.

lzin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat
(1)berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Paragraf 1
Obyek dan Subyek IUJK

Pasal10
(1) Obyek IUJK adalah Perusahaan sebagaimana dimaksud

Pasal 8 Peraturan Daerah ini.



Paragraf 2
Tata Cara dan Persyaratan

Pasal11

S arat - syarat permohonan IUJK sebagaimana dimaksud
(3) a~at (1) dan ayat (2), ditet,apkan dengan Keputusan Bupati

sesuai peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

4) Terhadap permohonan IUJK dilakukan pemeriksaan
( kelengkapan Administrasi dan persyaratan teknis sesuai

bidang Jasa Konstruksi.

(1) Permo~onan I~JK diajukan secara tertulis kepada Bupati
melalUl Instansl yang membidangi urusan Jasa Konstruksi.

a. memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang - undangan

untuk menjalankan usaha I kegiatan Jasa KonstruksL

b. memiliki keahlian, kemampuan teknis dan manajerial.

c. tidak sedang dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan direksi
yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak
sedang dalam menjalankan sanksi pidana.

d. memiliki Sumber Daya Manusia, modal peralatan dan
~asilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang I
Jasa.

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
diterimanya permohonan yang secara administratif telah
lengkap, harus sudah mengambil Keputusan menerima atau .
menolak permohonan IUJK.

(2) IUJK dib~rikan kepada Perusahaan Jasa Konstruksi yang
memenuhl persyaratan secara administratif dan teknis
dibidang Jasa Konstruksi antara lain:

(2) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditolak, maka harus disertai dengan alasan penolakannya
secara tertulis.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1),
Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
Keputusan menerima atau menolak, maka permohonan IUJK
dianggap diterima dan harus diterbitkan IUJK.

e. tidak masuk dalam daftar hitam.

f. memiliki alamat tetap dan jelas.

Paragraf 3
Masa Berlaku Izin

Pasal 13

(1) IUJK bertaku selama 3 (tiga) tahun seJak tanggal diterbitkan



(2) IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap 1 (satu) ta
wajib dilakukan teliti ulang.

IUJK tidak berlaku apabila :

1. habis masa berlakunya ;

2. pengalihan Perusahaan kepada pihak lain;

3. IUJK diperoleh secara tidak sah;

4. perusahaan Jasa Konstruksi tidak lagi memenuhi sya
sesuai Peraturan Perundang - undangan ya
berlaku.

Paragraf 4
Kewajiban dan Larangan

Pasal 15

Pemegang IUJK mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Memiliki Tenaga Teknik tugas penuh;

2. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaa
dengan menyebutkan sekurang - kurangnya :

a. Nama ?erusahaan

b. Sidang Usaha Jasa Konstruksi

c. Alamat.

d. Nomor IUJK

Bagi perusahaan jasa. pelak~ana .konstruksi, memasang
papan nama proyek I keglatan dllokasl pekerjaan;

Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Supati, yang
terdiri dari :
a. Laporan Tahunan

b. Laporan kegiatan pekerjaan

c. Laporan perubahan Data Perusahaan

Perusahaan yang IUJKnya sedang terkena sanksi pembekuan
tetap bertanggugjawab atas penyelesaian peke~aan yang
sedang dilaksanakan ;

Mematuhi '. ~eme.nuhi ketentuan Peraturan Perundang _
undangan dlbldang Jasa Konstruksi;

7. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang
menyangkut tenaga ke~a, kegiatan usaha, keamanan
keselamatan serta kelestarian lingkungan; ,

. Menempatkan IUJK di ruangan kantor Perusahaan yang
mudah terlihat oleh umum.

Pasal16

ertlegang IUJK dilarang sebagai berikut :
Penanggung j b
menjad' awa perusahaan tidak dibenarkan merangkap
(fUlltim I )pengurus perusahaan lain dan harus bertugas penuhe.



2. Tenaga teknik tugas penuh tidak d~benar~an merangkap
kegiatan usaha dan I atau bidang pekerJaan lain.

3. Meminjamkan perusahaannya kepada perusahaan dan atall
pihak lain untuk mendapatkan pekerjaan.

4. Mengsubkontrakkan seluruh perlaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lain.

5. Perusahaan yang IUJKnya sedang terkena sanksi pembekuan
tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam pelelangan atall
menerima penunjukan langsung.

6. Perusahaan yang IUJKnya dicabut tidak dibenarkan
melanjutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal17
(1) Pembinaan dan Pengawasan IUJK dilakukan oleh Bupa~i da~

secara teknis dilaksanakan oleh pejabat yang membldangl
urusan Jasa Konstruksi.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib
melakukan pembinaan dan pengawasan s~cara terus
menerus terhadap kegiatan usaha Jasa Konstrwksl.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab
dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawaSan

kepada Bupati.

lata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
(4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan

perundang - undangan yang berlaku.

BABVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menjatuhkan sanksi

administrasi terhadap Perusahaan pemegang IUJK yang
melanggar Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Peringatan .
tertulis, Pembekuan IUJK dan pencabutan IUJK

(1) S.anksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana
dlma~sud Pasal 18 ayat (2) dikenakan apabila melanggar
kewaJlban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan
Pasal16 ;

(2) S.anksi Administrasi berupa pembekuan IUJK sebagaimana
dlmaksud Pasal18 ayat (2) dikenakan apabila sebagai berikut:·

a. Perusahaan yang melakukan penyimpangan I pelanggaran
s~ba~aimana dimaksud pada ayat (1) dan telah
dlpenngatkan secara t~rtulis tiga kali berturut - turut.



b. Perusahaan sedang diperiksa oleh pengadilan
didakwa melakukan tindak pidana yang, berkaitan de
kegiatan usahanya.

(3) Sanksi Administrasi berupa pencabutan IUJK sebagai
dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) dikenakan apabila seb
berikut:

a. Terbukti bahwa IUJK yang bersangkutan tidak sah.

b. Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh Badan Pera
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibekuka
IUJK, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya.

d. Perusahaan dinyatakan bangkrut dan belum direhabiln

e. Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persya
minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan I
bidang peke~aan yang bersangkutan.

f. Terbukti bahwa perusahaan pemegang
meminjamkan namanya kepada perusahaan lain
mendapatkan peke~aan.

g. Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan sebag
pelaksanaan peke~aan kepada perusahaan lain ta
persetujuan dari pemberi ke~a.

h. Terbukti bahwa perusahaan telah secara sengaja
membuat kekeliruan dalam melaksanakan peke~aan
mengakibatkan obyek peke~aan mengandung cacat
mengalami proses kerusakan yang sangat cepat.

I. Terbukti bahwa perusahaan yang terkena
pembekuan IUJK masih mencari ~ekerjaan lain.

berian sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud
cara ~;aturan Daerahini ditetapkan dengan Keputusan
I 18 . peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
ti sesual

BAS VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal21

Pelanggaran terhadap ketentuan Pa~al 8 ayat (1), diancam
pidana kurungan paling lama 3 (tlga) bulan atau denda
sebanyak - banyaknya Rp. 50.000.000,-
(Lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa m~r~mpas bara~g
tertentu untuk Pemerintah Kabupaten kecuall dltentukan lain
oleh Pera~uranPerundang - undangan yang berlaku.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
Pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal22

1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negari Sipil (PPNS) di Iingkungan Pemerintah
Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan
Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.



(2) Dalam melak~~aksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat Pe .
Pegawai Negslegeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ay~~
berwenang: :9: (

a. menerima Slllalaporan atau pengaduan dari seseorang tent
adanya ti ill tindak Pidana ; a

b. melakukannltan tindakan pertam~ pada saat itu di tern
kejadian d;lr. dan melakukan pemeriksaan ;

c. menyuruh muh berhenti seseorang tersangka dan memeri
tanda pentllsngenal diri tersangka ;

d. melakukansxan penyitaan benda atau surat ;

e. mengambdlllbil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. memanggmgil orang untuk didengar dan diperiksa
tersangka 6Jl<a atau saksi;

g. mendata,..,sangkan orang ahli yang direrlukan
hubunga~nnya dengan pemeriksaan perkara ;

h. mengada akan penghentian. Penyidikan setelah menda
petunjuk lI< dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cuk
bukti ata tau peristiwa tersebut bukan merupakan tind
pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Urn
memberit:Jfiritahukan hal tersebut kepada Penuntut Urnum.
tersangkC¥ika atau keluarganya.; .

i. mengada akan tindakan lain men'urut hukum yang da
dipertanggpggung jawabkan.

.' ebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
enyrd'\ shukan dimulainya penyidikan dan m~nyampaikan

~ber~~dikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
511 pe y uai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

urnum sNe~mor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
undang .

BABIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal23

yang telah diterbitkan secara sah sebelum berlakunya
turan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka

paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan
rah ini harus sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

an berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang
h' ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini,

takan tidak berlaku.

I-halyang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanjang
ng~nai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan
pat!.



BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal26

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 19 Desember 2005
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 19 Desember 2005

. PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

LEMBARAN-OAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2005 NOMOR 9 SER! E


